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 רקע כללי

התאפיינה בעוצמות גשם גבוהות לפרקי זמן קצרים  אשר פקדה את ישראל סופת גשם 2016באפריל  11-13-ב

גשם בסופה זו נמדדו בצפון הארץ עם עובי ביותר מספר דיווחים על ברד. כמויות המשקעים הגבוהות וכללה גם 

 .גולןרמת הבדפנה ובאבני איתן שבמ"מ  50לה על מצטבר שע

. הנזק ופיתוח הכפר מחוז העמקים של משרד החקלאותשל דיווח על נזק לשדה חקלאי התקבל בתא שימור קרקע 

ל דגניה א' ברמת סירין. בעקבות דיווח זה יצאנו לבחון את הנזקים והספיקות בנחלים עליו דווח היה במשבצת ש

 .בתחום אגן ההיקוות של נחל תבור הסמוכים לשטח שנפגע

 
 . מפת מיקום של רמת סירין והחלקה שנפגעה1 איור

 עוצמות וכמויות הגשם

. כל 247300/728500)נ.צ.  התחנה הקרובה ביותר לשטח בו דווח הנזק היא תחנת רמת סירין של משרד החקלאות

 45 כולה בסופה ק"מ מהשדה. בתחנה זו נמדדו 1.5, הנמצאת במרחק של נקודות הציון ברשת ישראל החדשה(

 איור) 11:00-12:30בין  13.04.16-מ"מ נרשמו בפרק זמן של שעה וחצי בלבד ב 41, מתוכם שעות 30-במשך כ מ"מ

)נ.צ.  . בטבלה מפורטים גם נתוני תחנת יבנאל1טבלה ב מופיע(. פירוט של עוצמות הגשם לפרקי זמן שונים 2

מזרחית לתחנת רמת סירין. בתחנת -צפון-ק"מ צפון 5-הנמצאת כ של השירות המטאורולוגי (248100/733700

בהתאם לכיוון התקדמות העננים. השוואה זו  גשם באותו אירוע, מעט לפני הגשם ברמת סיריןגם כן נמדד יבנאל 

שהמוקד היה מאוד מקומי ועל פני שטח העובדה בשל  באירוע יכולה להעיד על האופי הקונבקטיבי של הגשם

 צם.ממצו
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 . עובי ועוצמות הגשם בתחנות רמת סירין ויבנאל1טבלה 

 תחנה
עובי גשם 

סופתי 
 )מ"מ(

-בעובי גשם 

13.04.16 ,

09:30-12:00 

 עוצמה מרבית )מ"מ/שעה(

10 
 דקות

20 
 דקות

30 
 דקות

60 
 דקות

90 
 דקות

 27.5 40 77 102.5 140 41.2 45 רמת סירין

 11.1 16.7 29.8 30.9 34.8 19.8 28.2 יבנאל

 
 מהלך הגשם בתחנות רמת סירין ויבנאל. 2 איור

, אשר (242000/727000)נ.צ.  ההסתברות נעשה שימוש בניתוח עוצמות הגשם של תחנת גזיתלצורך בחינת 

ביותר לתחנות והמייצגת זוהי התחנה הקרובה  .מ' 50-נמוכה בכוק"מ מערבית מתחנת רמת סירין  5.5ממוקמת 

וצמות גשם רמת סירין ויבנאל אשר לה רקורד ארוך מספיק של מדידות גשם ועבורה חושבו זמני החזרה של ע

עשה שימוש בנתוני  2005בתחנה לחקר הסחף בשנת  לתחנה זוהניתוח הסטטיסטי שנערך  לפרקי זמן שונים.

של  הסתברויות ההשגהמציגה את  2טבלה  .1961-1999בין  בשנים בהן היא הייתה פעילה, הגשם אשר נמדדו

 פי ניתוח זה.-עלעוצמות גשם שונות בתחנת גזית 

 ההשגה על עוצמות גשם במשכים שונים בתחנת גזית. הסתברויות 2 טבלה

משך 
 )דקות(

עוצמה 
מרבית ידועה 

 )מ"מ/שעה(

תאריך עוצמה 
 מרבית ידועה

 עוצמת גשם )מ"מ/שעה( לפי הסתברות השגה

0.5% 1% 2% 5% 10% 20% 50% 

5 162.2 18/04/1962 241.5 205.0 172.2 133.6 107.8 84.5 56.1 

10 124.2 10/10/1962 178.9 154.9 132.9 105.5 86.9 68.9 45.7 

20 80.0 10/10/1962 115.0 100.9 88.1 71.4 59.7 47.9 31.9 

30 63.9 10/10/1962 90.7 79.6 69.4 56.2 46.8 37.4 24.4 

60 35.1 10/10/1962 57.6 48.7 40.7 31.4 25.1 19.5 12.7 

90 24.5 10/10/1962 36.7 31.6 26.9 21.2 17.4 13.8 9.3 
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היא על פי הטבלאות לעיל דקות  90עד  10-רמת סירין לשנמדדו באירוע זה ב של עוצמות הגשםההשגה הסתברות 

. עוצמות הגשם בכל טווח הזמן הזה גדולות יותר 1%-דקות אף נמוכה מ 20-ומטה. ההסתברות של העוצמה ל 2%

עוצמות הגשם ביבנאל במהלך האירוע  .לעילן שצויאשר נמדדו בתחנת גזית בטווח השנים המרביות מהעוצמות 

 לא היו נדירות.

 

 ספיקת השיא באירוע

)הדרומי(, נחל אוּכל )המרכזי( ונחל  (: נחל יזיר1 איוראגני הניקוז של שלושה נחלים מתחילים סמוך לשדה שנפגע )

רכש )הצפוני(. סיור נערך בשלושת הנחלים אך רק בנחל אוּכל, אשר מנקז את החלקה שנפגעה, נצפתה זרימה 

 מדידה, לכן בוצעה הערכת ספיקה רק בו. -ברת

ת ידי מדידת חתכי רוחב בשני אתרים לאורך אפיק הנחל, בהתאם לשיט-ה בנחל אוּכל התבצעה עלהערכת הספיק

. הקטעים שנמדדו מנקזים אמנם שטח גדול יותר מהחלקה שנפגעה, M-62המתוארת בדו"ח מיוחד  שיפוע-העבר

. מכאן עולה קהמהחלאך מסיור שנערך בערוצים המשניים לא נראו זרימות משמעותיות פרט לזרימה אשר הגיעה 

 מראה את מקטעי המדידה בנחל.  3 איורכי רובו המוחלט, אם לא כל נפח המים מקורו בחלקה שנפגעה. 

  
 המקטע התחתון( -המקטע העליון, משמאל  –. מקטעי המדידה בנחל אוּכל )מימין 3 איור

 

בין שני האתרים שנמדדו התקבלה התאמה טובה בהערכת הספיקה. בשל האופי ההררי והשיפועים הגבוהים 

-וב Jarret ((1985-באזור זה נעזרנו בשתי שיטות שונות לצורך הערכת מקדם החספוס של מנינג, אשר מפורטות ב

Golubtsov  (1969). 

מ"ר, עומק  2.6, שטח החתך הזורם באירוע היה 4.5%מהמדידות עולה כי שיפוע האפיק הממוצע באזור זה הינו 

. מנתונים אלה מתקבלת 0.06מ'. מקדם החספוס של מנינג נקבע על  0.47מטר והרדיוס ההידראולי  1-המים היה כ

דונם,  500מקש"נ. שטח הניקוז עד לנקודת המדידה הוא  5.2מ'/ש' וספיקת שיא של  2.1מהירות מים ממוצעת של 

מקש"נ/קמ"ר. כפי שנכתב לעיל, רובה המוחלט של הזרימה הגיע מהאפיק  10.4הסגולית היא  לכן ספיקת השיא

דונם, ובהתאם לכך ניתן להעריך כי ספיקת השיא  200-טח של כומנקז שהראשי העובר בתוך החלקה שנפגעה 

 מקש"נ/קמ"ר. 26-הסגולית במוצא חלקה זו היא כ



 

 

4 

 

סחף התקבלו ספיקות שיא סגוליות קרובות לזו שהתקבלה ידי התחנה לחקר ה-ממדידות קודמות שנערכו על

 23התקבלה בנחל שונם באגן נחל חרוד ספיקת שיא סגולית של  2006באירוע זה בתנאים דומים. באוקטובר 

(. בשני אירועי עבר M-84התקבלה ספיקת שיא סגולית זהה בנחל קוצר )דו"ח מיוחד  1994מקש"נ/קמ"ר, ובסתיו 

( וכן השטח בזמן האירוע היה בהכנה לזריעה או נטיעה. H11חבורת הקרקע באגן זהה ) אלו ובאירוע הנוכחי

מובילה לספיקות שיא גבוהות, זאת למרות שאירוע זה ומוחלקת  מופרתאירוע זה מחזק את העדויות כי קרקע 

 הסתיו.התרחש באביב לעומת שני האירועים הקודמים ורבים נוספים שתועדו אשר מאפיינים דווקא את 

 

 תצפיות בחלקה שנפגעה ובקרבתה

, תוך ניסיון לתחום את גבולות האירוע על פי (1איור ) לה הסמוךובמרחב חלקה שנפגעה באירוע סיור נערך ב

דונם,  1000-ממוקמת במשבצת של דגניה א' אשר שטחה הכולל הוא כנפגעה  התצפיות בשטח. החלקה אשר

ממוקמת על קו פרשת המים בין הניקוז המערבי למזרחי של ישראל. החלקה  דונם. 200-שטח של כנפגע מתוכה 

-הקרקע בחלקה היא גרומוסולית .(4 איור) תבורנחל של היקוות האגן בהנמצא רבי החלק שנפגע הוא הצד המע

 .10%-הוא כבה המדרון הממוצע שיפוע ו מערבי-עד דרום מפנה החלקה מערבי בזלתית,

 
ל מסומן בחץ י מעלה נחל אוּכתוואבאדום,  ןהחלקה שנפגעה מסומצידה הצפוני של . החלקה שנפגעה באירוע, מבט מערבה מקו פרשת המים. 4 איור

 השחור.

הוצבו  גבי הקרקע על לצורך עבודות הכנה לקראת נטיעת מטע אבוקדו. בזמן הסופה הקרקע הייתה חשופה לגמרי

-)דרום ווי הגובה, כאשר העיבוד התבצע באופן כללי לאורך קבזנטים וצינורות השקיה בתוואי המתוכנן לנטיעה

על סחופת ה תולא נצפ סחףזרימה משטחית ונראו מעט סימני הדרומי של החלקה  צידהב מערב(.-צפון–מזרח

 (.5 איורצינורות ההשקיה וגדרות המטע )
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. רימה משטחיתאופיינה בז . צידה הדרומי של החלקה שנפגעה5 איור

 כמטר וחצי( –מרווח בין הבזנטים לקנ"מ ה)

 
. צידה הצפוני של החלקה שנפגעה, מבט מזרחה. ניתן לראות את 6 איור

 סימני הזרימה המשטחית ותוואי מעלה נחל אוּכלהשקעת הסחף, 

 

. (6 איור) במעלה החלקה של קרקעלסחף רב גרמה  אשרזרימה משטחית מני יסתועדו חלקה הצפוני של ה צידהב

הגדר המקיפה את החלקה, הבזנטים גבי על במורד נצפה הכולל חומר צמחי מהמעלה, שלפים וקרקע סחף רב 

 מערבי-הצפוןהממוקמת במורד החלקה בצידה גדר מקטעים רבים מהבעקבות הסחף הרב וצינורות ההשקיה. 

 צינורות ההשקיה נמצאוס"מ.  40-לגובה של יותר מהצטברה עד גרופת בחלק מהמקומות . (7 איורקרסו ונקברו )

 להפרעהגרמו אלה צינורות במורד החלקה (. 8 איור) תלויים באוויר מעל לגובה הקרקע לאורך מספר מקטעים

 איור) רט בהמשךו, ובעזרתם התאפשר לאמוד את כמות הסחף באירוע כפי שיפמלכודת לסחופתשימשו ו לזרימה

9.) 

 

 
)מרווח בין הבזנטים  . גדר החלקה קבורה תחת הקרקע שנסחפה7 איור

 כמטר וחצי( –

 
. סחף שהצטבר על צינורות ההשקיה התלויים באוויר ובולדרים 8 איור

 מהמעלה נסחפונחשפו וש
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לזרימה המשטחית שהסיעה בעיקר שלפים וחומר צמחי שנשאר בנוסף 

ערוצים לאורך שלושה בחלקה התרכז הנגר העילי מרבית על גבי הקרקע, 

. לאורך תוואי ערוצים אלו הניקוז הטבעי באזורתוואי המהווים את 

חשיפת ורבה סחיפת קרקע חתירה משמעותית שהובילה לנצפתה 

גרופת הכוללת קרקע ווהשקעת  במעלה החלקה, התשתית הסלעית

התמתנות השיפוע  .(10 איור) האבנים רבות בגדלים שונים במורד

והצטברות הסחף על הגדר במורד החלקה הובילו לירידת מהירות 

הזרימה ואנרגית המים, לכן סחף הושקע באזור זה במעין מניפות סחף. 

של אפיק הראשי נצפה בביותר  הנזק המשמעותי, הערוציםמבין שלושת 

 (.4 איור) נמצא בתוך החלקההמעלה שלו אשר  ,לנחל אוּכ

בעזרת  מושקהה צעיר תירסבמעלה החלקה החשופה שנפגעה נמצא שדה 

 שקיה סמוך לאירוע.ע האם הקרקע הייתה רוויה בעקבות הלא ידו .קונוע

, זאת בניגוד למורד בעל משטחית מזרימה סחף סימני נראו לא זה בשדה

הקרקע החשופה אשר תואר לעיל, וניתן לייחס זאת לשתלי התירס אשר 

 תוואי לאורךחיפו על הקרקע ומנעו את סחיפתה. נזק לגידולים נצפה רק 

החומר הצמחי שנתלש  .(11 איור) התירס שתלי נתלשו, בו לּכאו נחל

 שהושקעה בחלקת האבוקדו במורד על גבי הבזנטים וצינורות ההשקיה.מהסחופת היווה חלק 

 

 
 . אבנוניות רבה בחלקה כתוצאה מהאירוע10 איור

 
. שדה תירס במעלה החלקה שנפגעה. ניתן לראות נזקים וסחיפה 11 איור

 לאורך תוואי הניקוז הטבעי בלבד

 

, אך לא נצפו כלל נזקים או עדויות לסחיפת קרקע. יש שנפגעהסמוכים לחלקה הבמטעים ושדות גם ערכו נסיורים 

 .שנותרו על פני השטח ידי שלפים-שונים או על ידי גידולים-עלמחופה הסמוכים  דותלציין כי הקרקע בכל הש

, שם 2006בוצע בעקבות האירוע באגן חרוד באוקטובר אשר אומדן סחף הקרקע  ממצאיתצפית זו תואמת את 

ניזוקו יותר מחלקות מחופות  תחת ממשק עיבוד משמר תנמצאואינן מוחלקות שנראה באופן מובהק כי חלקות 

מצדו המזרחי של קו פרשת המים ישנם שטחי רעיה עם  (.M-84מיוחד )דו"ח  אשר אימצו ממשק עיבוד זה

 , וגם בהם לא נצפתה סחיפת קרקע.כיסוי צמחי מלאו שיפועים גבוהים

 

 
. מלכודות סחופת שנוצרו בחלקה על גבי 9 איור

 צינורות השקיה
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 סחף הקרקעאומדן 

למדוד  תהמאפשר (DGPSדיפרנציאלית ) GPSמערכת  הקרקע שנסחפה בוצעו מדידות בעזרתלצורך הערכת נפח 

 איור) ס"מ. המדידות כללו חתכי רוחב ואורך של תוואי שלושת ערוצי הניקוז 1.5מיקום וגובה ברמת דיוק של עד 

הנחות.  לושעל בסיס ש. מתוך חתכי הרוחב ניתן לחשב את שטח הקרקע שהוסרה בכל חתך לאורך התוואי (12

שהצינורות, אשר  הראשונה היא ההנחה

נמצאו תלויים באוויר מעל לערוצים 

 .לאחר האירוע, הונחו בתחילה על הקרקע

הגובה שנמדד יה היא שיההנחה השנ

לפני הקרקע מייצג את מצב בשולי הערוץ 

ההנחה השלישית היא  .האירוע

גרמו שתהליכים נוספים השפעתם של ש

אשר  ,בזמן האירוע להתמוככות הקרקע

 התרחשו במקביל לתהליכי הסחיפה

בעזרת  .לכל השטח שנפגע הזה ,הערוצית

אינטרפולציה של חתכי הרוחב לאורך 

שב ולהעריך את נפח חתך האורך ניתן לח

 הקרקע שהוסרה.

האומדן שהתקבל מחישובים אלה עבור 

גודל השטח בו נצפו מרבית הנזקים וסחיפת  מ"ק. 150נפח הקרקע שהוסרה מהחלקה במהלך האירוע הוא 

שסחיפת הקרקע  מכאן ,דונם מתוך כלל החלקה 100-הוא כ והקרקע המשמעותית ביותר ובו בוצעו מדידות אל

. בשל העובדה כי אין בידנו מדידה מדויקת של מצב השטח לפני האירוע מ"ק/דונם 1.5-היא כבשטח זה הסגולית 

וההנחות בהן נעזרנו לצורך החישובים, יש להתייחס למספר זה כהערכה בלבד, וסביר כי נפח הקרקע שהוסר היה 

 אף גדול יותר.

 

  

 
 . תוואי הערוצונים לאורכם נמדדו חתכי רוחב לצורך הערכת סחף הקרקע באירוע12 איור
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 סיכום

הייתה בעלת אופי קונבקטיבי, אשר מתאפיין  2016באפריל  11-13-סופת הגשם שפקדה את ישראל ב -

נמדד עובי  ברמת סיריןפני שטח מצומצם. בתחנה המטאורולוגית -בעוצמות גשם גבוהות לפרק זמן קצר ועל

דקות.  10מ"מ/שעה למשך  140-מ"מ בתוך חצי שעה. עוצמות הגשם באירוע הגיעו ל 40-גשם של קרוב ל

ומטה, והן הגבוהות ביותר  2%של  הסתברות השגהדקות הן בעלות  10-90עוצמות הגשם לפרקי זמן של 

 .על פי הידוע לנו שנמדדו באזור זה

סחף  בחלקה זו נראו. ובסביבתהמהגשם נפגעה דווח כי אשר  וחלקה המיועדת למטע אבוקדבסיורים נערכו  -

 החלקה ונזק לגידולים מורדלהסעת אבנים רבות התשתית הסלעית,  חשיפתקרקע רב, קריסת גדרות, 

 .במעלה החלקה אייםלקחה

-לנטיעה. בשדות סמוכים, אשר בהם הקרקע הייתה מחופה עלהחלקה שנפגעה הייתה חשופה לגמרי ומוכנה  -

יחד עם זאת זרימה מרוכזת  .מזרימה משטחית ידי שלפים, לא נצפו נזקים כלל-ידי גידולים שונים או על

 למורד. והסעתם קע רניתוק הקו גרמה לתלישת הצומחאשר במעלה החלקה בשדה התירס 

בנחל אוּכל, אשר מנקז את החלקה שנפגעה. ספיקת השיא באירוע שיא הספיקת התבצעה הערכה של  -

 26מקש"נ. אומדן ספיקת השיא הסגולית במורד החלקה שנפגעה הוא  5.2 אהיהמוערכת באירוע 

 מדידה בנחלים סמוכים.-. לא נצפו ספיקות ברותמקש"נ/קמ"ר

נסחפה במהלך האירוע הקרקע אשר נפח אומדן כי ה קרקע התקבל פממדידות של ערוצי הניקוז לאורכם נסח -

 מ"ק/דונם. 1.5-, השווה למ"ק 150 לכל הפחות הוא
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